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Глава първа
Общи положения
Чл.1. (1) С настоящия Правилник се уреждат СТАТУТА на спортните
съдии, участвуващи в спортносъстезателната дейност на Българска Федерация
ММА (БФММА), както и организацията за квалификацията и категоризацията
в системата на спортно - съдийската колегия.
(2) Този правилник се изготви и прие от Управителния съвет (УС) на
БФММА, в изпълнение на изискванията на Закона за физическото възпитание
и спорта (ЗФВС), чл.82 и Устава на БФММА.
Чл.2. Правомощия по прилагане на Правилника имат органите на
БФММА и представители на спортно - съдийската колегия, като правото да го
тълкува и взема решения по възникнали спорове, като последна инстанция,
има само Управителния съвет (УС) на БФММА.
Чл.3. УС на БФММА си взаимодейства със спортно - съдийската колегия
при определянето на условията и реда за вписване на спортните съдии в
специален регистър, според изискванията на ЗФВС, както и Устава на БФММА
и правилниците на IMMAF.
Чл. 4 Спортно съдийската колегия (ССК) е доброволна, обществена
организация на всички ММА съдии в Република България, работят активно за
развитието на ММА и ММА съдийството и спазват разпоредбите на настоящия
правилник. ССК е част от структурата на БФММА.
Чл. 5. (1) Съдийската Комисия (СК) е структура на БФММА, състои се от
5-ма съдии и се управлява от Председател.
(2) Съставът на СК се излъчва и предлага от ССК и се одобрява от УС на
БФММА. Председателят на СК се избира от Управителния съвет на БФММА.
(3) СК При тясно взаимодействие с УС на БФММА осигурява
изпълнението на разпоредбите на Правилника и взема решения по всички
въпроси на ММА съдийството.
(4) СК ръководи и организира цялостната дейност на ММА съдийството,
като изгражда работни звена и определя компетенциите им.
(5) Заседанията на СК са редовни, ако присъстват най-малко ½ от
членовете й. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
Глава втора
Права и задължения на съдиите
Чл. 6. Съдия по ММА може да бъде всяко пълнолетно физическо лице,
завършило най-малко средно образование, практикувало бойни спортовете и
завършило курсове за съдия и получило квалификация за спортен съдия.

Чл.7. За всяко състезание се председателят на УС на БФММА назначава главно
съдийско ръководство и определя останалите съдии в зависимост от ранга им.
Чл.8. Всеки съдия има свободен достъп на съответното състезание.
Чл.9. Всеки съдия получава съдийски хонорар.
Чл. 10. Съдиите по ММА имат следните права:
1. Да ръководят състезания по ММА.
2. Да участват в работата на ССК и Съдийската комисия (СК) към
БФММА.
3. Да предлагат и бъдат избирани в ръководните органи на СК.
4. Да участват в съдийски курсове и семинари.
Чл. 11. Съдиите по ММА имат следните задължения::
1. Да познават задълбочено ПРАВИЛАТА за провеждане на
съревнования по MMA на „Българска федерация по ММА” и всички останали
правилници на Международната федерация по ММА (IMMAF), като следят за
тяхното спазване от всички без изключение.
2. Да ръководят обективно и принципно ММА състезанията.
3. Да следят и се информират редовно за промените в Правилниците на
IMMAF
4. Да проверяват предварително условията за провеждане на
състезанието, както и наличието на необходимото оборудване.
5. Да спазват принципите, установени в Европейската харта на спорта,
Етичния кодекс на спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение,
както и тези за честна игра.
6. Да се явяват в изисканото облекло на състезанията, които ръководят.
7. Да участват активно в превенцията и контрола за употреба на допинг.
8. Да спазват професионалната етика и опазват престижа на съдийското
звание.
9. Да предават докладите от съдийските състезания в СК и БФММА в
регламентирания от СК срок.
Глава трета
Система за категоризация и класификация на съдиите по ММА
Чл. 12 (1) Съдийските категории по ММА във възходящ ред са както
следва: трета, втора, първа, републиканска, IMMAF съдия и международен съдия.
(2) Категориите първа, втора, трета и републиканска се утвърждават от УС
на БФММА.
(3) Категориите IMMAF съдия и Международен съдия се утвърждават от
Съдийската комисия при IMMAF.
Система на квалификация на съдиите по ММА
Чл. 13 (1) Званието „Съдия по ММА“ се получава след редовно участие и
завършване с успешно полагане на изпит на курс за съдии.

(2) Курсовете за съдии по ММА се организират от БФММА.
(3) Лектори на курсовете за съдии по ММА могат да бъдат само изявени
съдии от Републиканска и по-висока категории.
(4) Лекторите, участващи в курс за ММА съдии, не могат да бъдат помалко от трима души, които солидарно участват при подготовката и
провеждането на курса и полагането на изпита.
Чл. 14. Минималните изисквания за получаване на съдийски категории
са както следва:
1. За получаване на трета категория се изисква завършен съдийски курс
и успешно положен изпит.
2. За получаване на втора категория се изисква завършен съдийски курс и
успешно положен изпит, да е участвал като зам. главен съдия или в съдийски
екип в минимум 2 състезания през последните 5 години. Втора категория може
да се получи най-малко една година след получаване на трета категория.
3. За получаване на първа категория се изисква завършен съдийски курс и
успешно положен изпит, да е участвал като главен или зам. главен съдия в
минимум 4 състезания през последните 5 години. Първа категория може да се
получи най-малко една година след получаване на втора категория.
4. За получаване на републиканска категория се изисква завършен
съдийски курс и успешно положен изпит в годината на кандидатстване, да е
участвал като главен или зам. главен съдия в минимум 6 състезания през
последните 5 години. Републиканска категория може да се получи най-малко 2
години след получаване на първа категория.
5. Изискванията за получаване на категориите IMMAF съдия и
международен съдия се определят от IMMAF. Кандидатите за тези звания е
необходимо да имат най-малко 2 години стаж от получаването на
републиканска категория и да са положили успешно предварителен изпит
пред СК.
Координиране и контрол на категоризацията и обучението на ММА съдии
Чл. 15 (1) Категоризацията на съдиите по ММА в България се ръководи
от СК при БФММА, като подлежи на одобрение от УС на БФММА.
(2) Преминаването от една съдийска категория в друга по-висока се
предлага от СК и се утвърждава от УС на БФММА, при задължително
представяне на документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл. 14
за съответната по-висока категория.
Чл. 16. Обучението на съдии по ММА се организира от БФММА и се
ръководи от СК. Изпитите се полагат пред комисия, в чийто състав са включени
най-малко 2-ма от лекторите, провели курса, един член на СК и двама
представител на УС на БФММА.
Спорове и арбитраж
Чл. 17 (1) Възникналите по време на състезание спорове се отнасят до

Турнирен комитет, изграден непосредствено преди началото на самото
състезание. Решенията на турнирния комитет са окончателни за съответното
състезание.
(2) Възникналите съдийски спорове извън състезанието се отнасят до СК,
която дава отговор на всички принципни спорни казуси, след консултация и
одобрение от УС на БФММА.
Регистър на съдиите по шахмат
Чл. 18 (1) БФММА води регистър на ММА съдиите.
(2) БФММА издава съдийски карти с актуална снимка и отразяване на
актуалната категория на съдията.
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